2. Ν. 177 της 22/27-9-75 (Α 205). Περί αντικαταστάσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 86/1969 «περί
∆ασικού Κωδικός».
Αρθρον 1. 1. Εις το άρθρον 80 του Ν.∆. 86/1969, ως αντικατεστάθη
διά του άρθρου 6 του Ν.∆. 966/1971 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7
έχουσαι ούτω: «5. ∆ιά Π.∆. εκδιδοµένου προτάσβι του Υπουργού
Γεωργίας, δύναται να απαγορεύηται καθ' άπασαν την επικράτειαν η
συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων
ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας τούτων ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί
της αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας, ειδικώς εξουσιοδοτούµενης
∆ασικής Αρχής. 6. ∆ιά Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, εκδιδοµένων
προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η διαδικασία
συντονισµού και ελέγχου των καθ' άπασαν την χώραν διεξαγόµενων
βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και
αυτοφυούς χλωρίδος, ως και όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.
7. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται Γνωµοδοτική
Επιτροπή αποτελούµενη εξ επτά µελών ως κάτωθι: α) Εκ του Γενικού
∆ιευθυντού ∆ασών ως Προέδρου, β) Εκ τριών υπαλλήλων της Γενικής
∆ιευθύνσεως ∆ασών επί βαθ-µώ 4ω-2ω. γ) Εκ τριών Καθηγητών ή
Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Εν απουσία ή
κωλύµατι του Προέρου, προεδρεύει ο νόµιµος αναπληρωτής αυτού. Έργον
της Επιτροπής είναι η γνωµοδό-τησις επί των παραγράφω 6 του παρόντος
άρθρου θεµάτων οσάκις τίθενται υπ΄ όψιν αυτής. Γραµµατεύς της
Επιτροπής µετά του Αναπληρωτού του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής
∆ιευθύνσεως ∆ασών. Εις τον Πρόε-δρον, τα µέλη και τον Γραµµατέα της
Επιτροπής, καταβάλλονται µόνον οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε
ισχύουσας διατάξεις».
Άρθρον 2. Αι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 252 αντικαθίστανται ως
εξής: «2. Πας κάτοχος κυνηγετικού, κατά την έννοιαν του άρθρου 1,
παραγρ. 1 β του Ν.∆. 542/1970 όπλου, υποχρεούται όπως, εντός τριµήνου
από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εφοδιασθή υπό της οικείας
∆ασικής Αρχής διά δελτίου κατοχής κυνηγετικού όπλου. Την υποχρέωσιν
ταύτην έχουν και οι εφεξής αποκτώντες κυνηγετικά όπλα, οίτινες
υποχρεούνται όπως, εντός τριµήνου από της κτήσεως του όπλου, εφοδιάζωνται διά του ως άνω δελτίου. Της υποχρώσεως ταύτης εξαιρούνται οι
οπλουργοί και οι έµποροι όπλων. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας,
δηµοσιευοµένης διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι
λεπτοµέρειαι της εκδόσεως του ως άνω δελτίου. Εν περιπτώσει µη
εµπροθέσµου εκδόσεως του δελτίου κατοχής, υπαιτιότητι του
ενδιαφεροµένου, επιβάλλεται υπό της ∆ασικής Αρχής και πρόστιµον,
υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών
(Κεφάλαιον θήρας), ούτινος το ύψος καθορίζεται δι' αποφάσεως του
Υπουργού Γεωργίας, όπερ δεν δύναται να είναι κατώτερον των 1.000 δρχ.
ουδέ ανώτε-ρον των 10.000 δρχ.». «3. Κατά πάσαν περίπτωσιν µεταφοράς
κυνηγετικού όπλου δι' οχηµάτων παντός είδους, πλοίων κ.λ.π. ή εντός
κατωκµέ-νων περιοχών, το κυνηγετικόν όπλον δέον να είναι κενόν
φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντός θήκης, λελυµένον. Τα εντός
των οικιών φυλαττόµενα κυνηγετικά όπλα. δέον όπως τηρούνται κενά
φυσιγγίων». «4. ∆ύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα,
να επιβά-λη δι' αποφάσεως του, την σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν
συνδροµή τεχνικών ή άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει του
αναφεροµένων, δύναται να εξαιρή της υποχρεώσεως ταύτης ωρισµένας
της Επικρατείας περιοχάς».
Άρθρον 3. Το άρθρον 253 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Εκτροφεία
θηραµάτων - Καταφύγια θηραµάτων - Ελεγχόµενοι κυ-νηγετικαί
περιοχαί
«Αρθρ. 253. ∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δηµοσιευοµένων
διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται, διά την προστασίαν και
διάσωσιν του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς επίσης
και προς τον σκοπόν της διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκµεταλλεύσεως
του θηραµατικοΰ πλούτου και της αγρίας πανίδος εν γένει, να ιδρύωνται
α) Εκτροφεία θηραµάτων, β) Καταφύγια Θηραµάτων και γ) Ελεγχόµενοι
Κυνηγετικοί Περιοχαί, επί (ορισµένων, σαφώς προσδιοριζόµενων διά της
αποφάσεως αυτού, εδαφικών εκτάσεων, απαγορευοµέ-νης απολύτως της
εντός αυτών θήρας ή επιτρεποµένης ταύτης υπό ωρισµένας προϋποθέσεις
κατά τα εν άρθρω 254 του παρόντος ειδικώτερον οριζόµενα.
Άρθρον 4. Το άρθρον 254 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ίδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων Θηραµάτων - Καταφυγίων

θηραµάτων - Ελεγχοµένων Κυνηγετικών Περιοχών
«Αρθρον 254. 1. ∆ί αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να
ιδρύωνται µέχρις εξήκοντα (60) εκτροφεία θηραµάτων, επί σκοπώ
αναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδηµικών θηραµάτων ή εισαγωγής
ξενικών τοιούτων, προς εµπλουτισµόν άλλων περιοχών δι' αυτών. ∆ιό
της αυτής αποφάσεως, καθορίζονται αι εν εκάστω εκτελεστέοι διό την
εκ-πλήρωσιν του ως άνω σκοπού εργασίας. ∆ιά την συντήρησιν και
λει-τουργίαν των εκτροφείων δύναται να προσλαµβάνονται, δι'
επιλογής, κατά τας κειµένας διατάξεις, αναλόγως των αναγκών εις έως
δύο φύλακες κατά εκτροφείον, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αµειβόµενοι εις βάρος των πιστώσεων του Κεντρικού
Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών (Κεφάλαιον Θήρας). Οι
φύλακες εκτροφείων εξοµοιούνται ως προς τα προσόντα, αποδοχάς,
δικαιώµατα και καθήκοντα προς τους φύλακας θήρας.
2. ∆ι' οµοίας αποφάσεως επιτρέπεται η ίδρυσις εκτροφείων θηρα
µάτων επί µη δηµοσίων εκτάσεων υπό ιδιωτικών ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς τον σκοπόν της αναπαραγωγής των
θηραµάτων, είτε προς εµπορίαν, (κρέατος, δέρµατος, πτερών, κεράτων
κλπ.) είτε προς εµπλουτισµόν µη δηµοσίων εκτάσεων διά θηραµάτων µη
επιβλαβών, εφ' όσον η λειτουργία τούτων δεν αντίκειται προς τας ισχύου
σας περί δηµοσίας υγείας διατάξεις. ∆ιά Προεδρικού ∆ιατάγµατος ρυθ
µίζονται αι προϋποθέσεις ιδρύσεως των εν λόγω εκτροφείων ως και λοιπαί λεπτοµέρειαι λειτουργίας τούτων.
3. ∆ιά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµι
κών επιτρέπεται: α) Η αγορά, άνευ δηµοπρασίας υπό του ∆ηµοσίου, εκτά
σεων ως και ερηµονήσων, ένθα διαβιούν αίγαγροι ή έτερα ευγενή θηρά
µατα, προς δηµιουργίαν εντός τούτων εκτροφείων ή προς ίδρυσιν σταθ
µών παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδηµητικών πτηνών, β) Η
αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτηµάτων οιασδήποτε φύσεως, κειµένων
εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρον 253, προς πραγµάτωσιν του εν
αυτώ σκοπού, του σκοπού τούτου καθοριζοµένου διά του παρόντος, ως
δηµοσίας ωφελείας.
4. Απαγορεύεται η, επί σκοπώ θήρας, παραβίασις των ορίων εκτρο
φείων, ως και ο φόνος ή οιαδήποτε βλάβη εκτρεφοµένων θηραµάτων.
5. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να ιδρύωνται
µόνιµα καταφύγια θηραµάτων επί εκτάσεως ουχί µικρότερος των πέντε
χιλιάδων (5.000) στρεµµάτων προκειµένου περί δασών, δέκα χιλιάδων
(10.000) στρεµµάτων προκειµένου περί µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων,
χιλίων (1.000) στρεµµάτων προκειµένου περί πεδινών και πεντακοσίων
(500) στρεµµάτων προκειµένου, περί ελωδών εκτάσεων. Τα καταφύγια
ταύτα, δέον να πληρούν τας προϋποθέσεις προς κάλυψιν των βασικών
αναγκών του θηράµατος εις ό,τι αφορά εις την ησυχίαν, τροφή ν και ύδωρ.
∆ι' οµοίας αποφάσεως καθορίζονται αι απαιτούµενοι τεχνικοί εργασίαι
και τα µέτρα, αφ' ενός µεν προς βελτίωσιν και συµπλήρωσιν» της βλαστήσεως, αφ' ετέρου δε προς τροποποίησιν και προσαρµογήν του περι
βάλλοντος προς το αρµόζον τοιούτον δι' έκαστον διαβιούν θήραµα.
6. Αι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύουν προκειµένου
περί ερηµονήσων. Επί τούτων και εφ* όσον αύται είναι εκτάσεως άνω
των 500 στρεµµάτων ιδρύονται καταφύγια θηραµάτων αναλόγως των ανα
γκών.
7. Η δίωξις εντός των καταφυγίων των επιβλαβών θηραµάτων ενερ
γείται παρά των δασικών οργάνων ή των φυλάκων θήρας, δι' ειδικών
συνεργείων. Επιτρέπεται η σύλληψις θηράµατος δι' επιστηµονικούς
σκοπούς ή η µεταφορά τούτων προς εµπλουτισµόν άλλης περιοχής, κα
τόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
8. Απαγορεύεται η θήρα παντός θηράµατος εντός καταφυγίων θη
ραµάτων.
9. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εκδιδοµένης µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, δύνανται να χαράκτηρίζωνται ως
συνεχείς ελεγχόµενοι κυνηγετικοί περιοχαί, εκτάσεις, ανεξαρτήτως
ιδιοκτησίας, ουχί µικρότερα των 100.000 στρεµµάτων εντός του χώρου
της ηπειρωτικής Ελλάδος. Εντός του χώρου της νησιωτικής Ελλάδος
δεν υφίσταται ο περιορισµός του προηγουµένου εδαφίου. Προ της εκδό
σεως της αποφάσεως τούτης συντάσσεται πλήρης µελέτη των απαιτου
µένων τεχνικών έργων και βελτιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος και
αγριοβιοτόπου.
10. Εντός των ελεγχοµένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται η
θήρα κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος υπό όρους, προϋ
ποθέσεις, πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις, καθοριζόµενος διά Προεδρι
κού ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας. ∆ιά
του αυτού Προεδρικού ∆ιατάγµατος καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως,
διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργανώσεως, προστασίας, φυλάξεως, κυκλο
φορίας, οι οικονοµικοί πόροι της ελεγχοµένης κυνηγετικής περιοχής, ο
τρόπος διαθέσεως των εσόδων αυτής, ο αριθµός του αναγκαιούντος προ
σωπικού, ως και πάσα εν γένει λεπτοµέρεια αφορώσα την αρτίαν λειτουργίαν αυτής.

11. Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόµενα εκ της θηραµατικής
εκµεταλλεύσεως των ελεγχοµένων κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται
εις το Κεντρικόν Ταµείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, (Κεφάλαιον θήρας).
12. Οι ιδιόκτητοι των εντός της ελεγχοµένης κυνηγετικής περιο
χής εκτάσεων δικαιούνται µερίσµατος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης,
ο προσδιορισµός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου κα
θορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
13. ∆ύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι' αποφάσεως του, εκδιδοµένης
µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών να χαρακτηρίζη και µη
δηµοσίας εκτάσεις, ως κυνηγητικός περιοχάς, επί τη αιτήσει των ιδιο
κτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αυταίς παρέχεται το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιό
κτητος των, εφ' όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτρο
φείων εµπλουτισµού των εκτάσεων τούτων και συντάξεων, δι' ιδιωτικών
δασολόγων, δαπάναις των, ετδικάς µελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του
θηραµατικού πλούτου, εγκρινόµενος υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Οι
ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν δικαιώµατος
παρά των νοµίµως εφωδιασµένων δι' αδείας θήρας κυνηγών. Το δικαίω
µα τούτο καθορίζεται διά της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωρ
γίας.
14. Εις τας, εντός των ελεγχοµένων κυνηγετικών περιοχών, ιδιο
κτήτους εκτάσεις, τη συναινέσει των ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργού
νται φυτεύσεις και έτεραι συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις την βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλλοντος εν γένει, δαπάναις της Ελεγ
χοµένης Κυνηγετικής Περιοχής, ρυθµιζόµενοι διά Προεδρικού ∆ιατάγ
µατος.
15. Το αναγκαιούν διά την διοίκησιν, λειτουργίαν, διαχείρισιν και
φύλαξιν της Ελεγχοµένης Κυνηγετικής Περιοχής προσωπικόν, δύναται
να τοποθετήται εκ του µονίµου υπηρετούντος (δασολόγων, δασικών, διοι
κητικών) υπό του Υπουργού Γεωργίας ή διά προσλήψεως µέχρι τριών
(3) δασολόγων, τεσσάρων (4) δασοκόµων, πέντε (5) υπαλλήλων λογιστών
και διοικητικών και ενός (1) φύλακος θήρας ανά 10.000 στρέµµατα κυνη
γετικής περιοχής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό
νου. Αι αποδοχαί εν γένει του εκτάκτου προσωπικού βαρύνουν τας πι
στώσεις του προϋπολογισµού του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών.
16. Απα·γορεύεται η άσκησις θήρας εντός των ελεγχοµένων
κυνηγετικών περιοχών, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος και
των βάσει αυτού εκδοθησοµένων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.
Άρθρον 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 255 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«5. Απαγορεύεται η, κατά τη νύκτα, εν υπαίθρω ελευθέρα ή υπό επιτήρησιν κυκλοφορία κυνηγετικών κυνών, ως και η κατά την ηµέραν
ελευθέρα κυκλοφορία τούτων, όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα.
Κυνηγετικοί κύνες, περιπλανώµενοι εν υπαίθρω, κατά την
απηγορευµένην πε-ρίοδον θήρας ή κατά την νύκτα ή δυνάµενοι να
προκαλέσουν φθοράς εις την αγρίαν πανίδα συλλαµβάνονται και εν
ανάγκη εξοντώνοντας. Οµοίως χαρακτηρίζονται ως αδέσποτα ζώα και
εξοντώνονται διά παντός µέσου, πάντες οι ελευθέρως εν υπαίθρω κατά
πάσαν εποχήν κυκλοφορούντες εις τας ελεγχόµενος κυνηγετικός
περιοχάας, τα µόνιµα καταφύγια θηραµάτων και εκτροφεία µη
κυνηγετικοί κύνες, παντός είδους, ως και γαλαί».
Άρθρον 6. Ι. Αι περιπτώσεις γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 256,
αντικαθίστανται ως κάτωθι: «γ. Εντός καλλιεργούµενων εκτάσεων ή
οπωρώνων από της ανθοφορίας µέχρι και της συγκοµιδής των καρπών», «δ.
Εντός περιφραγµένων διά συνεχούς αδιαπέραστου και ανυπερβλήτου
από άν-θρωπον φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον ενός και
ηµίσεος του µέτρου (1,50) ιδιοκτήτων εκτάσεων».
2. Το εδάφιον ε της παρ. 2 του άρθρου 256 καταργείται.
3. Εις το άρθρον 256 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω: «5.
Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών της θήρας πινακίδων, άνευ
προηγουµένης εγγράφου εγκρίσεως της οικείας ∆ασικής Αρχής».
Άρθρον 7.1. Η περίπτωσις γ της παραγράφου 2 του άρθρου 258
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ. Η αγοραπωλησία καθ' όλον το έτος
του λαγωού και της πέρδικος, πλην των, κατόπιν αδείας της ∆ασικής
Αρχής, διατιθεµένων πλεονασµάτων των εκτροφείων ως και θηραµάτων
εκ των ελεγχοµένων κυνηγετικών περιοχών».
2. Η περίπτωσις β της παραγράφου 3 του άρθρου 258 αντικαθίστα
ται ως ακολούθως: «β. Η θήρα δι' ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή
διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ως και η χρησιµοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας».
3. Εις το άρθρον 258 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω: «5.
Αι δασικοί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικός διατάξεις θήρας,

µόνον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δηµοσιευοµένων διά
της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθµισιν θεµάτων αφορώντων
την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραµατικού πλούτου
και της ασκήσεως της θήρας εν γένει».
Αρθρον 8. Αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 261 του Ν∆ 86/1969 ως
αύται αντικατεστάθησαν υπό του Ν∆ 996/1971, αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«2. Η κυνηγετική περίοδος, καθ' ην γενικώς, επιτρέπεται η θήρα
άρχεται: α) Του λαγωού, από 15ης Σεπτεµβρίου και λήγει την 10ην
Ιανουαρίου, β) Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεµβρίου και λήγει
την 30ήν Νοεµβρίου, γ) Της πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και
λήγει την 30ήν Νοεµβρίου, δ) Των λοιπών θηραµάτων, εξαιρέσει της
περιπτώσεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από 15ης
Σεπτεµβρίου και λήγει την 10ην Μαρτίου».
«3. Επιτρέπεται από 20ής Αυγούστου η θήρα τρυγόνων, δενδροβίων
(αετοµάχου συκοφάγου) και λοιπών περιστεροειδών, των ορτύγων µετά
κυνός, ως και λοιπών επιβλαβών θηραµάτων, εις περιοχάς όπου
υπάρχουν περάσµατα, καθοριζόµενα δι' αποφάσεως του Υπουργού
Γεωργίας τη προτάσει των ∆ασικών Αρχών».
Άρθρον 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 264 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Αδεια θήρας δεν χορηγείται εις τους καταδικασθέντας: α) Επί
κακουργήµατι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί πληµµελήµατι, δι' ο
επεβλήθη στέρησις των πολιτικών δικαιωµάτων, β) Επί ζωοκλοπή,
ζωοκτονία. Παρανόµω οπλοφορία, παρανόµω κατοχή όπλου και
παραβάσει των διατάξεων περί θήρας, γ) Επί εµπρησµώ,
ανθρωποκτονία εξ αµελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ' όσον η
τέλεσις των αδικηµάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν της θήρας
και προς την προστασίαν των δασών. Προκειµένου περί
καταδικασθέντος µεν διά παράβασιν των διατάξεων περί θήρας, δύναται
να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νοµάρχου, µετά γνώµην
της αρµοδίας ∆ασικής Αρχής, µετά πάρο-δον δύο (2) ετών από της
εκτίσεως της ποινής, περί καταδικασθέντος δε εις βαθµόν πληµµελήµατος
επί παραβάσεων, περί ων αι παράγραφοι α, β και γ του παρόντος, δύναται
να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νοµάρχου µετά γνώµην
της αρµοδίας ∆ασικής Αρχής µετά πάροδον πέντε (5) ετών από της
εκδίσεως της ποινής».
Αρθρον 10. Μετά το άρθρον 265 του Ν∆ 86/1969 προστίθεται
άρθρον 265 Α έχον ούτω:
Ανώτατον Συµβούλιον Θήρας
«Αρθρον 265 Α. 1. Παρά τη Γεν. ∆ιευθύνσει ∆ασών του Υπουργείου
Γεωργίας συνιστάται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Ανώτατον
Συµβούλιον Θήρας (ΑΣΘ) αποτελούµενον: α) Εκ του Γεν. Γραµµατέως
του Υπουργείου Γεωργίας, ως Προέδρου, β) Εκ του Γεν. ∆/ντού ∆ασών,
ως αντιπροέδρου ή του νοµίµου αναπληρωτού του. γ) Εκ του
Προϊσταµένου επί της Θήρας ως εισηγητού ή του νοµίµου αναπληρωτού
του. δ) Εκ του Προέδρου της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος ή
του νοµίµου αναπληρωτού του. ε) Εξ ενός καθηγητού της ζωολογίας του
παρά του Υπουργού Γεωργίας καθοριζοµένου Ανωτάτου Ιδρύµατος,
οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του παρά της οικείας Σχολής αυτού,
στ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών
οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού, ζ) Εξ
ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης οριζοµένου µετά
του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού, η) Εξ ενός
αντιπροσώπου του Οργανισµού Τουρισµού, οριζοµένου µετά του
αναπληρωτού του υπό του Γενικού Γραµµατέως του Ε.Ο.Τ. θ) Εξ ενός
αντιπροσώπου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζοµένου
µετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού.
2. ∆ιά Προεδρικού ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουρ
γού Γεωργίας καθορίζονται ο ειδικώτερος σκοπός και αι αρµοδιότητες,
η λειτουργία, ως και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια.
3. Εις τα µέλη του Συµβουλίου ουδεµία αµοιβή καταβάλλεται.
Άρθρον 11. 1. Αι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 266
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Εις εκάστην περιφέρειαν ∆ιευθύνσεως ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων
ή Νοµοδασαρχείου ή ∆ασαρχείου, δύναται να αναγνωρισθούν υπό του
Υπουργού Γεωργίας, ως συνεργαζόµενοι κυνηγετικοί σύλλογοι: α)
Μέχρι δύο (2) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθµού κυνηγών
µελών αυτών, από 500 έως 1000. β) Μέχρι τρεις (3) Κυνηγετικοί
Σύλλογοι επί συνολικού αριθµού κυνηγών-µελών αυτών από 1001 έως
2000. γ) Μέχρι τέσσαρες (4) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού
αριθµού κυνηγών µελών - αυτών από 2001 έως 3000. δ) Μέχρι πέντε (5)
Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθµού κυνηγών-µελών αυτών,
από 3001 και άνω. ε) Εις την περιφέρειαν του Νοµού Αττικής, λόγω του
µεγάλου

αριθµού των κυνηγών, δύναται να αναγνωρισθούν έως δέκα πέντε (15)
Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Αι έδραι και περιφέρειαι εκάστου των
Κυνηγετικών Συλλόγων του Νοµού Αττικής, ορίζονται δί αποφάσεως του
Υπουργού Γεωργίας, στ) Εις την έδραν εκάστης επαρχίας ανεξαρτήτως
αποστάσεως και αριθµού µελών κυνηγών, ζ) Εις την έδραν εκάστης των,
ως ανωτέρω κατονοµαζοµένων ∆ασικών Αρχών, πλην του Νοµού
Αττικής, δεν επιτρέπεται να αναγνωρισθούν ως συνεργαζόµενοι
Κυνηγετικοί Σύλλογοι πλείονες του ενός ανεξαρτήτως του αριθµού
κυνηγών, η) Απαγορεύεται η αναγνώρισις εις την αυτήν πόλιν, κωµόπολιν
ή χωρίον πλειόνων του ενός Κυνηγετικών Συλλόγων. Οµοίως
απαγορεύεται η αναγνώρισις πλειόνων Κυνηγετικών Συλλόγων εις
απόστασιν µικροτέραν των βίκοσι πέντε (25) χιλιοµέτρων εκ της έδρας
του ∆ασαρχείου, εκτός εάν, εν τη τελευταία περιπτώσει, ο αριθµός των
κυνηγών υπερβαίνη τους τριακόσιους (300). Εξαιρούνται αι περιοχαί των
νήσων της χώρας, θ) Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου, κατά τα ανωτέρω
αναγνωριζοµένου Κυνηγετικού Συλλόγου, καθορίζεται δι' αποφάσεως
του Υπουργού Γεωργίας, βάσει του αριθµού των κυνηγών, της
χιλιοµετρικής αποστάσεως από της έδρας της ∆ασικής Αρχής, των
συγκοινωνιακών συνθηκών, ως και εις έδρας ∆ασονοµείων ή ∆ασικών
Τµηµάτων, ι) Έκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι µέλος του
Κυνηγετικού Συλλόγου της περιφερείας της µονίµου κατοικίας του. Εν
περιπτώσει µετοικήσεως του επιτρέπεται η εις τον οικείον κυνηγετικόν
σύλλογον µεταγραφή αυτού». «6. Ιδρύεται, µε έδραν τας Αθήνας
Κυνηγετική Συνοµοσπονδία, εις ην υποχρεωτικώς υπάγονται άπασαι αι
Κυνηγετικοί Οµοσπονδίαι. Οι Πρόεδροι των Οµοσπονδιών αυτοδικαίως
µετέχουν ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-λίου αυτής, το οποίον είναι
δωδεκαµελές και συµπληρούται δε ως προς τα λοιπά µέλη αυοτύ κατά τα
εν τω καταστατικώ αυτής οριζόµενα».
2. Η § δ' του αρθρ. 260 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ. Της Στερεάς Ελλάδος µετά των νήσων Ευβοίας, Λευκάδος, Σκύρου, Αιγίνης,
Κυκλάδων, Σαλαµίνος, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών και Πόρου, ως και
των µικρότερων της περιοερείας των, µε έδραν τας Αθήνας. Εις το
άρθρον 260 προστίθεται παράγραφος ζ, έχουσα ως ακολούθως: «ζ. Της
Θεσσαλίας µετά των νήσων Σποράδων µε έδραν την Λάρισαν.
2. Εις την παράγραφον 3 του άρθρου 287 προστίθεται περίπτωσις ε'
έχουσα ούτω: «ε. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 252».
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 287 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «8. Οι
εκ προθέσεως παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου και δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 252, τιµωρούνται διά φυλακίσεως
µέχρις ενός έτους ή διά χρηµατικής ποινής».
4. Εις το άρθρον 287 του Ν∆ 86/1969 ως τούτο συνεπληρώθη υπό του
άρθρου 16 του Ν∆ 996/1971. προστίθενται παράγραφοι 19,20 και 21, έχουσαι ούτως: «19. Όσοι δεν σφραγίζουντα κυνηγετικά των όπλα συµφώνως προς την εν παραγράφω 4 του άρθρου 252 απόφασιν του Υπουργού
Γεωργίας αλλά εκπροθέσµως και εντός 15 ηµερών από της λήξεως της
αναφεροµένης εν αυτή προθεσµίας, τιµωρούνται διοικητικώς διά ποινής
του προστίµου καθοριζοµένης διά της αυτής αποφάσεως, από δραχµών
1000 κατ' ελάχιστον µέχρι δραχµών 10.000 κατ' ανώτατον όριον υπέρ
του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, (Κεφάλαιον
θήρας). Το πρόστιµον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας.
Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ηµερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιµωρούνται διά
του ως άνω προστίµου και προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας
θήρας, δι' εν κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος της
δίκης». «20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ
θρου 80 του Ν∆ 86/1969 τιµωρούνται διά φυλακίσεως µέχρι δύο ετών και
διά χρηµατικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχµών».
«21. ∆ιά παραβάσεις αίτινες λαµβάνουν χώραν εντός των ελεγχοµένων
κυνηγετικώαν περιοχών ισχύουν τα κάτωθι: α) ∆ιά κρατήσεως ή προστί
µου ή δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων τιµωρούνται: αα) Η διάβασις
παντός, κυνηγού ή µη, δι' όπλου, διά µέσου των κυνηγετικών περιοχών
άνευ αδείας της ∆ασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται µόνον εφ' όσον
τα όπλα είναι λελυµένα και εντός θήκης, ββ) Η κυκλοφορία των οχηµάτων, διά ταχύτητος µεγαλύτερος των ενδείξεων των ειδικών πινακί
δων, η χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλω
τικών φώτων και προβολέων, γγ) Η κατασκήνωσις παντός ατόµου άνευ
αδείας της αρµοδίας ∆ασικής Αρχής, δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις ποι
µνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι πτηνο
τροφικοί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των ∆ασικών Αρχών και άνευ υγειο
νοµικού ελέγχου, εε) Η ολοκληρωτική δέσµευσις της ροής των υδάτων,
κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή διευθέτησιν χειµάρρων ή

ετέρων έργων, β) ∆ιά φυλακίσεως µέχρι δύο (2) ετών ή δια χρηµατικής
ποινής ή δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων τιµωρούνται: αα) ∆ια θήρευσιν εξ αποστάσεως µεγαλύτερος των τεσσαράκοντα (40) µέτρων, πλην
των ευγενών θηραµάτων, διά σύλληψιν παντός είδους θηράµατος, καταστροφήν ή φωλεών, συλλογήν ωών, µόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν
της πανίδος εν γένει, γγ) ∆ιά παράβάσιν της παραγράφου 16 του άρθρου
254. γ) Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχοµένων κυνηγετικών
περιοχών τιµωρούνται κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος.
Αρθρον 13. Αι διατάξεις του Β∆ 134/1973 ισχύουν µέχρις εκδόσεως
των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.
Αρθρον 14. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως
του διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

